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Sammanfattning 
Denna uppsats redogör för de mest väsentliga förutsättningarna för att ett godtrosförvärv ska 

kunna äga rum, med utgångspunkt i såväl tidigare lagstiftning som gällande rätt. Vidare be-

handlas och undersöks extinktionsprincipen och vindikationsprincipen samt principernas för-

hållande till varandra. Sist men inte minst innehåller uppsatsen en diskussion utifrån i inled-

ningen presenterade frågeställningarna (se avsnitt 1.1) och en helhetsbedömning i form av en 

slutsats. Ovannämnda sakförhållanden har belysts och undersökts med hjälp av de primära och 

sekundära rättskällorna, med särskild tyngdpunkt på praxis före och efter de två radikala lagänd-

ringarna i GFL. Resultatet av utredningen indikerar att det ställs allt hårdare krav för att god-

trosförvärv ska kunna aktualiseras överlag, inte bara i GFL utan även i annan relevant lagstift-

ning.  
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1. Inledning 
Det är vanligt förekommande att en dispyt uppkommer mellan två parter avseende äganderätts-

förhållandet till ett visst föremål. Ena parten kan anse att just denne har en bättre rätt till före-

målet, samtidigt som den andra parten anser att han/hon har bättre rätt. Denna omständighet 

kan illustreras genom två olika situationer. Det första scenariot är när A lånar ut sin egendom 

till B, där B inte innehar någon befogenhet/behörighet till att de facto genomföra en överlåtelse, 

men som i sin tur trots detta överlåter egendomen till C (tredje man) som inte innehar någon 

kännedom om äganderättsförhållandet. Det andra fallet är när A säljer stöldgods till B, där B i 

detta fall inte har någon kännedom om att det rör sig om stöldgods. C gör i ett senare led anspråk 

på egendomen i och med att denne anser sig vara den rättsliga ägaren. 

 

De ovannämnda situationerna handlar om ifall ett giltigt godtrosförvärv har kommit till stånd. 

Lag om godtrosförvärv av lösöre (förkortat till GFL) brukar aktualiseras just i dessa fall. Det är 

främst bestämmelserna i 2–3 §§ GFL som står i centrum för ett godtrosförvärv. Men innan jag 

redogör för bestämmelserna i konkreta drag så vill jag kortfattat redogöra för hur bestämmel-

serna egentligen kom till. 

 

Genom två avgöranden från HD åren 1854 & 1855 uppkom en särskild princip, nämligen 

extinktionsprincipen, som medförde att godtrosförvärv av stöldgods kunde göras gällande. 

Bägge målen avsåg frågan om vem som hade bättre rätt till stulna hästar. HD fastställde att de 

ursprungliga ägarna hade rätt att få tillbaka sina hästar, dock med förutsättning att de betalade 

lösen i utbyte till den godtroende förvärvaren. Efter 2003 års stora lagreform i GFL har dock 

bestämmelserna kring godtrosförvärv nyanserats i samband med att den extensiva vindikations-

principen kom att ersätta den mer restriktiva extinktionsprincipen. Vindikationsprincipen gäller 

dock enbart vid godtrosförvärv av stöldgods, där A vinner i den ovannämnda situationen i och 

med att denne är den ursprungliga ägaren. Extinktionsprincipen är däremot den princip som i 

dagsläget har störst inflytande på godtrosförvärv och anses utgöra typ av huvudregel men som 

dock inte är lagstadgat. C vinner i detta sammanhang i den ovannämnda situationen pga. sitt 

godtrosförvärv. 

 

När en tolkning av GFL:s ordalydelser ska ske, framförallt när en tolkning ska ske av 2–4§§ 

GFL i den nuvarande lagstiftningen, kan det uppfattas som en aning motsägelsefullt, med tanke 

på att en av bestämmelserna ger den ursprunglige ägaren en bättre rätt, medan en annan be-

stämmelse ger den godtroende förvärvaren en bättre rätt. Ifall rekvisiten iakttas utifrån ett re-

gelrättsligt perspektiv är det vanligt förekommande att vindikationsprincipen ses som en hu-

vudregel medan extinktionsprincipen ses som ett undantag till huvudregeln. Denna omständig-

het är inte lagstadgad men kan mycket väl komma att bli gällande rätt framöver.1 

 

Den här uppsatsen kommer ge svar på en rad olika angelägenheter inom ämnet godtrosförvärv, 

men fokus kommer i första hand vara att försöka belysa de mest väsentliga förutsättningarna 

för att ett godtrosförvärv ska kunna äga rum, från ett tidigare perspektiv (utifrån lagstiftningen 

innan lagreformen) och även utifrån gällande rätt. 

 

1.1 Syfte 
Det primära syftet med denna uppsats är att dra en parallell mellan extinktionsprincipen och 

vindikationsprincipen. Det sekundära syftet är att redogöra för de tidigare gällande förutsätt-

ningarna samt de aktuella förutsättningarna som medger ifall ett godtrosförvärv anses ha ägt 

rum eller inte. Under förutsättning att dessa syften uppnås bör uppsatsen ge en mer djupgående 

                                                           
1Ny Juridik 2:03 s 59, Godtrosförvärv av stöldgods 
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förståelse kring vad den gamla regleringen i förhållande till den nya godtrosförvärvslagen in-

nebär samt vad för konsekvenser bestämmelserna har haft både för individen men även på ett 

övergripande plan. 

 

Den huvudsakliga intressekonflikten när det kommer till godtrosförvärv handlar om vilken part 

som har en bättre rätt till det införskaffade föremålet. Det föreligger emellertid andra omstän-

digheter som också behöver beaktas och undersökas. 

 

• Under vilka förutsättningar kan ett godtrosförvärv åberopas? 

• Hur ser förhållandet mellan de två sakrättsliga principerna ut?  

 

Frågeställningarna kommer att besvaras med beaktande av både tidigare och nuvarande lag-

stiftning. Även en del andra frågeställningar kommer att beaktas och undersökas för att ge en 

mer djupgående helhetsbild av ämnet godtrosförvärv. 

 

1.2 Metod 
Uppsatsen har utarbetats med hjälp av en traditionell, rättsdogmatisk, juridisk metod. Uppsatsen 

är deskriptiv i och med att den till övervägande del beskriver vad något de facto är, till skillnad 

från den normativa formen, som tar sikte på hur något bör vara. Detta innebär i sin tur att under-

sökningen främst har utgått från lagregler och förarbeten (ex. propositioner), s.k. primära rätts-

källor. Härutöver har även sekundära rättskällor, såsom doktrin, praxis och artiklar/tidskrifter 

använts. 
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2. Godtrosförvärv 
2.1 Tillkomsten av godtrosförvärvet och godtrosförvärvlagen 
Reglerna om godtrosförvärv i Sverige har gradvis genom åren utvecklats, med två i numera 

avskaffade regler från 1734 års lag som utgångsläge, närmare bestämt 11:4 HB och 12:4 HB. 

Reglerna gav en långivare eller en deponent möjlighet att lösa tillbaka sitt föremål, under för-

utsättning att låntagaren eller depositarien utan ett medgivande sålde, pantsatte eller gav bort 

föremålet. Ifall det dessutom förelåg svek från förvärvarens sida, hade den ursprungliga ägaren 

t.o.m. en möjlighet att återfå föremålet utan lösen. Om man tolkade dessa bestämmelser e 

contrario kunde man plötsligt tolka det som att den som hade erhållit ett föremål och befann 

sig i god tro var inte obligerad till att ge ifrån sig föremålet utan lösen. Motsatssluten betydelse 

visade sig i rättspraxis då den kom att tillämpas. När det var fråga om stulen egendom gällde, 

precis som i dagsläget, att den ursprunglige ägaren hade rätt att återfå sin egendom utan lösen, 

även från någon som befann sig i god tro vid förvärvets ingående.  

 

I dåtidens brottsbalk, som då kallades för missgärningabalken, återfanns en bestämmelse i 49 

kap. 2§ som grundade sig på att en person som var misstänkt som tjuv var förpliktad till att 

’’göra sig urtjuva’’. Detta innebar att den misstänkte brottslingen var förpliktad till att leda sitt 

förvärv till en fångesman eller med hjälp av vittnen styrka sitt förvärv. Under förutsättning att 

den misstänkte uppfyllde denna förutsättning ansågs denne vara ’’saklös’’, vilket innebar att 

denne undkom straffrättsliga påföljder. Under åren kom begreppet saklös att missuppfattas till 

att man förmodade att den misstänkte även fick kvarhålla det stulna godset efter att denne med 

hjälp av vittnen kunnat bevisa sitt förvärv. Detta var dock inte lagstiftarens intention. Misstolk-

ningen gav upphov till en ovisshet bland domstolsväsendet som satt sin prägel på praxis för 

godtrosförvärv av stöldgods. Rättsläget svävade länge i ovisshet ända fram till åren 1854–55 

genom två rättsfall beträffande stulna hästar som återgick till deras ursprungliga ägare i utbyte 

mot lösen till godtrosförvärvaren. Rättsfallen kom att ge uttryck för ett prejudikat som innebar 

att det numera var möjligt att åberopa godtrosförvärv av stöldgods. År 1984 lades det i samband 

med ett betänkande fram ett förslag på en ny svensk lag gällande godtrosförvärv av lösöre. Det 

nyss nyssnämnda prejudikatet låg bland annat till grund för den aktuella godtrosförvärvlagen 

som kom att gälla i svensk rätt från och med årsskiftet 1986/1987.2 

 

2.2 Extinktionsprincipen 
Extinktionsprincipen har inom svensk under en länge tid varit utgångspunkten för godtrosför-

värv. Detta har inneburit att en förvärvare som är i god tro när denne införskaffar egendom, 

trots att det förvärvade föremålet i själva verket inte får överlåtas pga. att överlåtaren varken 

innehar befogenhet eller behörighet att förfoga över föremålet, anses äga en bättre rätt till saken 

i fråga än den ursprunglige ägaren. Godtrosförvärvaren blir således den nya ägaren till föremå-

let men den ursprunglige ägaren har under vissa förutsättningar en lösenrätt gentemot den god-

troende förvärvaren.3 Detta kommer att tas upp längre fram i uppsatsen. 

 

Extinktionsprincipens sakrättsliga ställning inom godtrosförvärvslagen område försvagades en 

aning efter 1999 års lagreform. Efter 2003 års lagändring såg man på extinktionsprincipen allt 

mer restriktivt. I förarbeten till 1999 år lagändring kan den huvudsakliga reformen i lagtexten 

uttryckligen utläsas. I 3§ GFL tidigare ordalydelse uppgavs följande: 

 

                                                           
2 Prop. 2002/03:17 s.14 
3Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.58–59 
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’’En förvärvare skall anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att egendomens be-

skaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana 

att han inte borde ha insett att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen.’’ 

 

I samband med propositionen förslogs det att ordet insett skulle bytas ut till misstänkt för att på 

så sätt åstadkomma ett alltmer strikt krav för att ett godtrosförvärv av lösöre (stöldgods i detta 

sammanhang) skulle kunna äga rum. 4 I sammanställningen till den ifrågavarande propositionen 

reflekterades det kring att det inte längre skulle vara möjligt att genom ett godtrosförvärv besitta 

en äganderätt till stöldgods i lagstiftningen framöver. Detta sakförhållande togs upp på nytt ca 

5 år senare i ett ytterligare förslag till en lagändring. 

 

Regeringen anförde följande yttrande som en grund till en ytterligare lagändring: 

 

’’Även om det rör sig om en ändring av en ordning som gällt sedan länge och som delvis vilar 

på principiell grund, anser regeringen att det är motiverat att sålunda genombryta den nuva-

rande extinktionsprincipen.’’5 

 

Den primära orsaken till att det var behövligt med en ytterligare genomgripande lagreform var 

främst pga. behovet av en klar och tydlig regel som resulterade i att en person som blivit av 

med sin egendom genom stöld, alltid ska besitta en legal rättighet till att få tillbaka egendomen. 

Ändamålet med att ersätta extinktionsprincipen var således att sända varningssignaler till sam-

hället om att det numera förelåg en typ av nolltolerans när det kom till handel med stöldgods.6 

Kort efter detta förslag fastställde regeringen vindikationsprincipen som den primärt gällande 

principen när det kommer till godtrosförvärv av stöldgods. Jag kommer fortsättningsvis att re-

dogöra  för vindikationsprincipens innebörd, dess förutsättningar och dess inverkan på godtros-

förvärv utifrån ett sakrättsligt perspektiv. 

 

2.3 Vindikationsprincipen 
Det har i tidigare lagstiftning inte lagts någon större tyngdpunkt kring varför en överlåtare av 

lösöre de facto inte besitter en förfoganderätt över föremålet. Det exstinktiva godtrosförvärvet 

har således länge varit till förmån för den godtroende förvärvaren, med förutsättning att de 

tidigare uppställda rekvisiten i lagen har varit uppfyllda. Men i samband med den genomgri-

pande lagändringen i mitten av år 2003 så uppkom en betydelsefull begränsning i godtrosför-

värvslagen som innebar att exstinktiva godtrosförvärv numera ej kunde göras gällande när det 

är fråga om godtrosförvärv av stöldgods. Detta förfarande medförde således att stöldgods som 

grundprincip numera ska återgå till den ursprungliga ägaren när någon förvärvar stöldgods, 

oberoende av krav på någon god tro. Den rättsliga ägaren har med andra ord rätt att vindicera, 

dvs. kräva tillbaka sina ägodelar.7 

 

Det föreligger däremellan en viss bestämmelse i godtrosförvärvslagens 4§ om hävd som medför 

att anspråk på stöldgods kan göras trots allt, ifall personen ifråga har innehaft lösöret under en 

tidsfrist på 10 år samt med förutsättning att denne är i god tro vid förvärvets ingående. Bestäm-

melsen om hävd kan således ses som ett undantag till vindikationsprincipen samt som ett kom-

pletterande föreskrift till bestämmelsen i 2§ GFL. Det är vanligt förekommande att vindikat-

ionsprincipen anses vara huvudregeln medan exstinktionsprincipen är undantaget men det är 

                                                           
4Prop. 1997/98:168 s.2 och 4 
5Prop. 2002/03:17 s.17 
6Prop. 2002/03:17 s.16  
7Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.59–60 
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inget som är förskrivet i lag. Det kan dock mycket väl komma att bli gällande rätt framöver.8 

Jag kommer gå närmare in på regeln om hävd längre fram i uppsatsen. 

 

Den legala definitionen av vindikationsprincipen är att den rättsliga ägaren kvarhåller sin ägan-

derätt till det stulna godset och besitter därmed en rätt att återfå godset från godtrosförvärvaren 

utan att betala lösen, tillskillnad från hur det var innan lagändringen då denne var förpliktad till 

att betala lösen för att få tillbaka sin egendom.9 

 

Följande anfördes i propositionen och låg till grund för lagändringen år 2003: 

’’En övergång till vindikationsprincipen när det gäller stöldgods och annan olovligt tillgripen 

egendom kommer att i hög grad minska utrymmet för godtrosförvärv av egendom som har åt-

kommits genom brott.’’10 

 

Det primära syftet med lagförslaget är således att åstadkomma en möjlighet för den ursprung-

lige ägaren att praktiskt taget skaffa sig en garanti om en ensamrätt till det beslagtagna föremå-

let. 

 

Det framkommer i propositionen att följande förutsättningar ligger till grund för en vindikation: 

 

1) Att förvärvaren av stöldgodset underrättas om att det föreligger en oenighet kring egen-

domen och att det kan komma att innebära att denne förlorar sin eventuella äganderätt. 

2) Att åtal ännu inte har väckts. 

3) Föremålet i fråga ska vara förvärvad enbart på den grunden att föremålet skäligen kan 

förmodas vara fråntagen från någon genom en brottslig handling. 

4) Att det vanligtvis är den ursprunglige ägaren som har en bättre rätt till föremålet (i för-

hållande till förvärvaren).11 

 

2.4 Bakgrunden till godtrosförvärvslagen 
Att en person godtrosförvärvar lösöre från en person som varken innehar någon behörighet/be-

fogenhet att de facto förfoga över lösöret, leder vanligtvis till en dispyt mellan den som har 

gjort anspråk på det förvärvade föremålet med sin goda tro och den ursprungliga ägaren.12 

Denna omständighet regleras i Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre13, där det b.la. 

anges hur man ska handskas med den ifrågavarande situationen. Godtrosförvärvlagen behand-

lar således de rekvisit som nödvändigtvis ska beaktas och aktualiseras för att en förvärvare ska 

kunna göra ett giltigt sakrättsligt godtrosförvärv och därmed besitta en äganderätt till det aktu-

ella föremålet.14 

 

Något som är viktigt att ha i åtanke i detta sammanhang är att godtrosförvärvlagen enbart är 

tillämplig när det är fråga om förvärv av lösöre. Detta regleras i lagens portalparagraf. Det sägs 

visserligen ingenting i lagen om vad som innefattas med ett förvärv och lösöre men detta har 

behandlats i förarbetet till lagen. 

 

                                                           
8Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.74 
9SvJT 2003 s 1033–1034 
10Prop. 2002/03:17 s.30 
11Prop. 2002/03:17 s.29 
12Prop. 1985/86:123 s.35 
13https://lagen.nu/1986:796 
14Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.58 

https://lagen.nu/1986:796
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I förarbetet anges det att förvärv avser köp, byte och gåva, som omfattas av det derivativa fånget 

i form av singularsuccession (kommer småningom att förklara detta alltmer djupgående). I och 

med att GFL endast är tillämplig när det är fråga om överlåtelser går det inte att tillämpa lagen 

när det fråga om arv, testamente och bodelning, som också omfattas av det derivativa fånget 

men däremot i form av universalsuccession (se vidare nedan).  

 

Termen lösöre innefattar inte fast egendom eller annan lös egendom än just enbart lösöre. Lö-

söre kan definieras som en sak som är flyttbar.15 Detta medför att GFL inte är tillämplig när det 

kommer till godtrosförvärv av bl.a. skuldebrev, fodringar, pengar och värdepapper mm. Vid 

undantagsfall, exempelvis när värdepapper och pengar anses vara samlarobjekt för en individ, 

kan pengar/värdepapper under denna omständighet betraktas som lösöre.16 

 

Vad menas då med ett derivativt fång i form av singularsuccession och universalsuccession? 

Ett derivativt fång innebär att förvärvaren härleder sin rätt till lösöret från den tidigare ägaren. 

Det kan dels handla om förmögenhetsrättsliga fång (köp, byte och gåva), som således utgör 

singularsuccession i och med att förvärvet i detta avseende grundar sig på en frivillig överens-

kommelse mellan två separata parter. Men det kan även röra sig om familjerättsliga fång (arv, 

testamente och bodelning), som således utgör universalsuccession. I detta sammanhang handlar 

det fortfarande om en övergång av äganderätten från en tidigare ägare till en ny ägare, fast här 

tas sikte på någons samlade tillgångar. Övergången sker i detta fall med stöd av en direkt till-

lämplig familjerättslig lagregel (t.ex. bestämmelser från Äktenskapsbalken/Ärvdabalken) eller 

eventuellt pga. ordalydelsen i ett testamente.17 

 

Godtrosförvärvet har existerat under flera sekler inom den nationella rätten. Till en början, in-

nan godtrosförvärvlagens tillkomst (1987), så förekom bestämmelser gällande godtrosförvärv 

främst i 11 kap. 4§ HB samt 12 kap. 4§ HB. Dessa bestämmelser gav upphov till ett särskilt 

godtrosförvärv i förhållande till de vanligt förekommande godtrosförvärven i nutida förfaran-

den. Bestämmelserna gav den ursprunglige ägaren en rätt att återfå egendom som en låntagare 

sålt vidare till en tredje man. Detta dock under förutsättning att den ursprunglige ägaren betalat 

lösen till gäldenären.18 

 

Svensk rätt har som känt varit starkt påverkad av Tyskland och deras ideologi. Ett utlåtande 

från regeringen år 1965 uppgav att en implementering av den tyska rättsläran ansågs vara av 

väsentlig betydelse för utformningen av bestämmelser kring godtrosförvärv. Med detta sagt 

gick det att anta att en lagreform var inom räckhåll. 

 

Vid 60-talets början ägnade Sverige och de övriga nordiska länderna sig åt att inrätta en separat 

lagstiftning för godtrosförvärv av lösöre. Det primära syftet var att anpassa den svenska lag-

stiftningen efter de övriga nordiska ländernas lagstiftning. Det skulle leda till att man på så sätt 

kunde åstadkomma en gemensam jämbördig lagstiftning mellan länderna.19 Men en lagreform 

kom dock ej att träda i kraft i samband med detta betänkande i och med att man internt mellan 

de nordiska länderna inte kunde komma överens om en generell förenad princip för godtrosför-

värv.20 

 

                                                           
15https://lagen.nu/begrepp/L%C3%B6s%C3%B6re 
16Prop. 1985/86:123 s.16 & 19 
17Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.30 
18SOU 1965:14 s.19 & 28 
19SOU 1965:14 s.152 & 168 
20SOU 1984:16 s.42 

https://lagen.nu/begrepp/L%C3%B6s%C3%B6re
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Det dröjde ända fram till år 1984 i samband med ännu ett betänkande som det hela tog en 

markant vändning. Det resonerades kring att extinktionsprincipen numera skulle vara utgångs-

punkten, således att den skulle ligga till grund för utformningen av bestämmelserna för god-

trosförvärv. Det var tre huvudsakliga argument som gav stöd till det ifrågavarande resone-

manget. Först och främst hade extinktionsprincipen under en längre tid behandlats och tilläm-

pats i flertalet slutgiltiga domar och därav kommit att utgöra en form av prejudikat, eller rättare 

sagt en oskriven regel inom svensk rätt. Vidare ansågs den ursprunglige ägaren med stöd av 

extinktionsprincipen, kunna bära riskbördan på ett mer lämpligt sätt. Det sista väsentliga argu-

mentet var att i samband med ett eventuellt införande av extinktionsprincipen i den svenska 

lagstiftningen, skulle man därmed inte vara förpliktad till att beakta lika många undantagsbe-

stämmelser jämfört med ifall vindikationsprincipen fastställdes som grundprincip.21 

 

Trots att det i betänkandet argumenterades för att extinktionsprincipen skulle utgöra grundprin-

cipen för godtrosförvärv, väcktes förslag om ett antal begränsningar gällande framförallt bevis-

bördan när det var fråga om förvärv av stöldgods. I dessa sammanhang skulle numera förvär-

varen av stöldgods bevisa att denne varit i god tro. Tidigare så låg bevisbördan hos den ur-

sprunglige ägaren, som således var förpliktad till att påvisa att förvärvaren varit i ond tro, för 

att på så sätt återfå sin egendom. Detta gällde oavsett om det gällde stöldgods eller ej. I samband 

med detta betänkande ändrades plötsligt förhållningssättet för godtrosförvärv av stöldgods. 

Däremot gällande godtrosförvärv av lösöre som inte var stöldgods, kvarstod som sagt rättsläget 

på samma sätt som det tidigare varit.22 

 

Ungefär tre år senare, år 1987 infördes Godtrosförvärvslagen som innefattade sammanlagt sju 

särskilda bestämmelser för just godtrosförvärv. Vid denna tidpunkt var det framförallt rekvisi-

ten för god tro som var av väsentlig betydelse. Att det förvärvade föremålet var stöldgods hade 

ingen större betydelse23, men kom småningom att succesivt ha en alltmer väsentlig betydelse 

för godtrosförvärvet ur ett generellt perspektiv. 

 

2.5 Ändringar i GFL samt godtrosförvärv utanför GFL 
2.5.1 1999 års lagreform  

För första gången i godtrosförvärvlagens historia skulle nu en lagändring äga rum. Innan 

lagändringen trädde i kraft låg dock ett betänkande och en proposition till grund för reformen 

som hädanefter kommer att redogöras för. I betänkandet sades det utifrån ett kritiskt perspektiv 

att det för tillfället var alldeles för enkelt att göra ett godtrosförvärv av stöldgods samt att lagens 

dåvarande ordalydelse var ineffektiv i förhållande till förhindrandet av handeln med stöld-

gods.24Avsikten med utredningen var således att bringa klarhet i den extinktiva godtrosför-

värvslagen och dessutom sträva efter att eventuellt omvandla lagen på ett sådant sätt att god-

trosförvärv av stöldgods inte längre skulle vara genomförbart.25 Som tidigare nämnts, byttes 

ordet insett ut till misstänkt i 2§ GFL i samband med lagreformen år 1999.26 Denna omständig-

het innebar i sin tur att förvärvaren i det enskilda fallet numera hade en ännu starkare under-

sökningsplikt. Med andra ord medförde denna lagändring ett utökat ansvar kring förvärvarens 

bevisbörda.27 

 

                                                           
21SOU 1984:16 s.156–160 
22SOU 1984:16, s.166 & 169 
23Jmf lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (OBS - före lagändringarna)  
24SOU 1995:52, s.11 
25Prop. 1997/98:168 s.6 
26Se och jmf avsnitt 2.1 i uppsatsen 
27Prop. 1997/98:168 s.27 
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Trots de ovannämnda sakförhållandena  var det inte aktuellt att överge extinktionsprincipen 

som den generellt gällande huvudprincipen vid godtrosförvärv. Vindikationsprincipen beträf-

fande stöldgods skulle istället vara en undantagsregel från den i övrigt gällande huvudregeln.28 

De främsta argumenten som framkom i betänkandet gällande kvarhållandet av extinktionsprin-

cipen och för uteslutandet av vindikationsprincipen som en huvudprincip var följande: 

 

• Till att börja med anfördes det i betänkandet att det inte förelåg någon bevisföring kring 

ifall vindikationsprincipen de facto skulle leda till en reducering av handeln med stöld-

gods. Andra länder som hade vindikationsprincipen som grundprincip under denna tid 

hade trots allt en hög brottslighet inom landet. 

 

•  Det andra argumentet var att vindikationsprincipen troligtvis skulle leda till att omsätt-

ningen av varor i både den reguljära och irreguljära handeln sjönk markant. Det har 

enligt betänkandet att göra med att om förvärvare konstant måste gå och tänka på och 

oroa sig över att det förvärvade föremålet närsomhelst kan bli fråntaget, kan det mycket 

väl leda till en snedvriden konkurrensmarknad samt en reducerad omsättning av varor. 

Orsaken till att en snedvriden konkurrens hade kunnat uppstå, har att göra med att väl 

etablerade företag skulle främjas av att kunderna hellre köper varor från deras omtalade 

företag före ett obekant företag. 

 

• Det tredje argumentet var som stöd till att kvarhålla extinktionsprincipen. Det påpeka-

des att målsägande knappt hade någon möjlighet att hävda sin rätt i samband med att ett 

förvärv av ett föremål hävs. Utan någon form av underrättelse avseende hävandet blir 

det svårt för målsäganden att ta ställning till om det krävs någon typ av åtgärd från 

dennes sida. Även ifall målsäganden har blivit upplyst om hävandet, har denne knappt 

någon tid till att agera för att säkerhetsställa sin eventuella äganderätt till föremålet. 

 

• Det sista argumentet var att det skulle bli problematiskt med att dra en skiljelinje kring 

när extinktionsprincipen ska tillämpas och när den inte ska tillämpas. De ville således 

undvika en förväxling mellan civilrättsliga mål och brottsmål. Genom att uteslutande 

använda sig av vindikationsprincipen, hade förmodligen oförutsedda påföljder framkal-

lats.29 

 

2.5.2 2003 års lagreform 

Som redan har anförts, diskuterades det i propositionen till 1999års lagreform om en eventuell 

övergång till vindikationsprincipen. Det skedde dock som sagt inget i samband med den lagänd-

ringen. Frågan togs dock upp igen i ett senare tillfälle i ännu ett betänkande. Vid det tillfället 

anfördes även att det som framförallt var av väsentlig betydelse, när det var fråga om hur det 

förvärvade föremålet hade blivit avhänd från den ursprunglige ägarens besittning, var det ob-

jektiva rekvisitet. Det ansågs att det subjektiva rekvisitet inte skulle ha en inverkan på ifall 

vindikationsprincipen eller extinktionsprincipen skulle tillämpas. Skälet till detta tycktes vara 

att den person som har blivit bestulen på sin egendom inte tycks lägga någon större tyngdpunkt 

på vad för avsikt brottslingen haft med den aktuella stölden. Denne vill i första hand få tillbaka 

sin egendom. Det ansågs vara bristfälligt att låta det subjektiva rekvisitet ha en avgörande roll 

kring den ursprunglige ägarens rätt att återfå sin egendom.30  

 

Regeringen anförde följande i ett betänkande från år 2000:  
                                                           
28Prop. 1997/98:168 s.25 
29Prop. 1997/1998:168 s.23–25 
30SOU: 2000:56 s.96–98 
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’’ En klar och enkel regel som säger att den som blivit bestulen på sin egendom alltid har rätt 

att få tillbaka den skulle ge en tydlig signal att handel med stöldgods inte tolereras och att man 

aldrig kan räkna med att få behålla det man köpt, om det visar sig att det är stulet. I direktiven 

anförs vidare att utgångspunkten är att den s.k. exstinktionsprincipen, som innebär att den god-

troende förvärvaren blir ägare till egendomen och att den tidigare ägarens äganderätt upphör 

i och med godtrosförvärvet, skall tillämpas även i fortsättningen i sådana fall när den rätte 

ägaren inte blivit av med egendomen genom brott men att särregler alltså skall gälla för stöld-

gods och egendom som bör jämställas med stöldgods.’’31 

 

Det ovannämnda direktivet låg till grund för införandet av en ytterligare lagreform. Efter att ha 

redogjort för dessa ståndpunkter gällande vindikationsprincipen i direktivet, presenterade rege-

ringen till slut en proposition till ännu en lagreform.32 

 

2.5.3 Besittningskravet och godtrosbedömningen  

I och med det objektiva rekvisitet i 2§ 1st GFL ska överlåtaren som förfogar över föremålet 

som egentligen tillhör någon annan, ha varit i besittning av föremålet samtidigt som förvärvaren 

ska ha haft föremålet ifråga i sin besittning för att ett godtrosförvärv ska kunna komma till 

stånd.33 Det har däremot genom ett prejudikat konstaterats att en medelbar besittning hos över-

låtaren har ansetts vara tillräckligt. Medelbar besittning innebär att tredje man innehar en be-

sittning över föremålet men att överlåtaren ännu kvarhåller äganderätten till föremålet.34 

 

Om man tror att det går att undkomma besittningskravet genom att registrera ett förvärv med 

hjälp av lösöreköpslagen, är man på fel spår. Detta har att göra med att detta förfarande inte 

uppfyller besittningsrekvisiten i godtrosförvärvlagen.35 Inte nog med besittningsrekvisiten, det 

föreligger även ett krav på att överlåtaren varken innehade någon äganderätt till föremålet eller 

hade någon behörighet att förfoga över det. Några tydliga exempel på vilken typ av kategori 

som omfattas av detta krav är omyndighet i enlighet med 9:1 FB samt individer som har försatt 

sig i konkurs i enlighet med 3:1–3:2 KonkursL.36  

 

Det subjektiva rekvisitet för ett godtrosförvärv avser de förutsättningar som gäller för att någon 

ska anses vara i god tro och regleras i 2§ 2st GFL. Det subjektiva rekvisitet brukar kallas för 

godtrosbedömningen. Först och främst när det kommer till godtrosbedömningen gäller det att 

fastställa de faktiska omständigheterna vid förvärvets ingående, framförallt bevisbördan. Enligt 

huvudregeln har förvärvaren bevisbördan för de sakförhållanden som ger tecken på minsta 

misstanke om att saker och ting inte stämmer. Det ligger således i förvärvarens händer att se till 

att kontrollera de faktiska sakförhållandena för det misstänkta stöldgodset.37 För det andra så 

ligger det i domstolens händer att ge svar på en specifik frågeställning utifrån en rättslig be-

dömning. Är det sannolikt att den som har förvärvat ett föremål inte ens borde misstänkt att 

överlåtaren faktiskt saknade behörighet att förfoga över föremålet? 38  

 

                                                           
31SOU 2000:56, s.39 
32Prop. 2002/2003:17 
33Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.60 
34NJA 2009 s.889  
35Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.61 
36https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/528662/1#SFS1986-0796_N10 
37Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.64 
38Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.65 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/528662/1#SFS1986-0796_N10
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I enlighet med förarbetet till godtrosförvärvlagen krävs det att en förvärvare iakttar en rimlig 

grad av aktsamhet beträffande överlåtarens rätt att förfoga över egendomen för att godtrosför-

värv ska kunna äga rum.39 Med detta sagt, går det att konstatera att lagen främst belyser det 

som kännetecknar egendomens sakförhållande när den säljs, egendomens enskilda beskaffenhet 

samt de övriga sakförhållandena. Detta innebär med andra ord att det slutligen krävs en hel-

hetsbedömning utifrån det enskilda fallet. Däremot när det har att göra med köp i den vardagliga 

butikshandeln, dvs. den reguljära handeln, är det inte lika beaktansvärt för köparen att under-

söka äganderättsförhållandena kring de varor som tillhandahålls. Det har att göra med att det 

föreligger en hållbar presumtion om att det inte är sannolikt att problematik kring äganderätts-

förhållanden samt tveksamheter gällande god tro uppkommer.40  

 

2.5.4 Brottstyper som omfattas av vindikation & undersökningspliktens försvagade ställ-

ning 

I propositionen till den nya GFL väcktes ett förslag om att vindikationsprincipen enbart skulle 

omfatta vissa brottstyper, nämligen endast tillgreppsbrott. Dessa brott regleras i 8 kap. i brotts-

balken. De aktuella brotten är följande: stöld, snatteri (ringa stöld), grov stöld, rån (innefattar 

även utpressning), grovt rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel, egenmäktigt förfarande, grovt 

egenmäktigt förfarande. Dessa brott återfinns i 8:1–8:8 BrB. Detta uttalande innebar med andra 

ord att alla typer av godtrosförvärv där den ursprunglige ägaren till de förvärvade föremålen 

utsätts för någon av de uppräknade tillgreppsbrotten i 8:1-8:8 BrB, leder till att ägaren inte 

behöver betala lösen till förvärvaren för att återfå sin egendom. 41 Begränsningen av vindikat-

ionsprincipen till just 8 kap. i brottsbalken skulle leda till att man därav undvek att förväxla 

civilrättsliga mål med straffrättsliga mål.42 Det blev i samband med denna lagändring omöjligt 

att göra ett godtrosförvärv av stöldgods. Utöver omöjliggörandet av godtrosförvärv av stöld-

gods, medförde även 2003 års lagreform att undersökningspliktens relevans numera inte hade 

någon större angelägenhet vid förvärv av lösöre som misstänks vara stöldgods. Undersöknings-

plikten kommer att redogöras mer ingående längre fram i uppsatsen. 

 

2.5.5 Sverige i förhållande till de övriga nordiska länderna 

En av de främsta orsakerna till att avskaffandet av godtrosförvärv av stöldgods gick igenom, 

var att de övriga nordiska länderna överhuvudtaget inte hade tillåtit detta förfarande i deras 

lagstiftning. Varken i äldre lagstiftning eller i deras gällande rätt. Därför avskaffade även Sve-

rige godtrosförvärv av stöldgods till fullo, för att inte framstå som det svarta fåret i förhållande 

till de andra nordiska länderna.43  

 

2.5.6 Fråga om häleri? 

Vad händer om en förvärvare av stöldgods som dessutom befinner sig ond tro, bestämmer sig 

för att kvarhålla godset, eller t.o.m. väljer att sälja vidare stöldgodset i ett senare led? I samband 

med lagändringen år 2003 ska gods som omfattas av vindikationsprincipen återgå till sin rätte 

ägare. Under förutsättning att förvärvaren av stöldgodset dels är i ond tro, dels behåller/säljer 

godset samt undviker att underrätta antingen den rättsliga ägaren eller lämna in stöldgodset till 

polisen, leder till att det föreligger en stor risk till att häleribrott kommer i uttryck. Dessa situ-

ationer utgör således en grund för häleri men detta är inget som uttryckligen anges i GFL idag. 

Det är helt enkelt en fråga om en eventuellt kommande rättstillämpning.44  

                                                           
39Prop. 1985/86:123 s.21 
40Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.65 
41Prop. 2002/2003:17 s.18 
42Prop. 2002/2003:17 s.19 
43Axel Adlercreutz, Magnus Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, 2010 (femte upplagan), s.53 
44Prop. 2002/03:17 s. 17 
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2.5.7 Anspråkskravet och dess tidsfrist  

I enlighet med tidigare lagregler hade den som blivit av med sin egendom pga. av ett godtros-

förvärv, en rätt att återkräva sin egendom under förutsättning att den erlade lösen till den god-

troende förvärvaren. Utöver kravet på lösen förelåg ett ytterligare krav. Nämligen att anspråket 

fullbordades inom loppet av tre månader från det att den rättsliga ägaren fått kännedom kring 

egendomens sakförhållanden, dvs. hos vilken person och vart egendomen ifråga befann sig.45 

 

I samband med ett betänkande anfördes det att anspråkskravet på tre månader var en alltför kort 

tid och att man skulle förlänga denna tidsfrist till sex månader istället. Motivet påstods vara att 

vindikationsprincipen förorsakade en utökad handläggningstid för såväl polisen och deras ut-

redningsarbete som för de berörda parterna. Den utökade handläggningstiden hade att göra med 

att den nya lagen numera hade striktare krav. Förr räckte det med en godtrosbedömning men i 

och med uppkomsten av den nya GFL har ännu ett krav inrättats. Numera krävs det att brottet 

ifråga undersöks, således att det klargörs ifall det föreligger ett objektivt uppsåt eller inte, dvs. 

själva avsikten med brottet och de konsekvenser som brottet får för den berörda parten.46  

 

2.5.8 Hävd  

Om det nu finns en möjlighet att kunna göra anspråk på sin äganderätt till ett föremål inom en 

viss tid, bör det väl finnas en möjlighet att kunna åberopa någon typ av omständighet som möj-

liggör att äganderätten till ett föremål upphör att gälla efter en viss tid? Javisst är det så. I för-

arbetet till den nya GFL resonerade man kring att om det inte införs en regel som medför att 

den som har blivit bestulen på sin egendom förlorar sin äganderätt till egendomen efter en viss 

tid, kommer dennes äganderätt att kvarstå i all tid framöver. Införs inte en sådan lagregel kom-

mer den stulna egendomen att alltid ses som stöldgods och därmed kan inte egendomen ifråga 

bli aktuell för en laglig omsättning. Detta skulle i sin tur betyda att den som gjort godtrosför-

värvet av det stulna godset aldrig skulle kunna övergå till att vara rättsliga innehavare till egen-

domen.47  

 

I och med dessa resonemang föreslogs det senare i förarbetet att en regel om hävd numera skulle 

införas, så att den ursprunglige ägaren kunde gå miste om äganderätten till stöldgodset efter en 

viss tid. Men hur lång skulle tidsfristen vara? Det anfördes att en kortare tidsfrist skulle medföra 

att brottslingen skulle kunna vänta med att överlåta egendomen fram till att hävd trätt i kraft. 

Detta skulle i sin tur innebära att det skulle bli lättare att göra sig av med stöldgodset. Däremot 

skulle en alltför lång tidsfrist innebära att den godtroende förvärvaren skulle befinna sig i ett 

svårt utgångsläge. Att låta en person gå och tro att denne är den rättsliga ägaren till ett föremål 

som denne senare måste avhända sig, anses utifrån det Svenska Domarförbundets perspektiv 

vara oskäligt. Regeringen ansåg dock att en tid på mindre än tio år inte var relevant. Efter en 

tid på tio år är det mest troligt att den som blivit bestulen på sin egendom har kommit att accep-

terat förlusten av sin egendom. Denne kan ha ersatt egendomen men något annat föremål. Ifall 

det i detta sammanhang är fråga om försäkringspengar, således att pengar från försäkringen har 

gett upphov till ett nytt inköp, är nog den bestulne inte intresserad av att återfå sin stulna egen-

dom eftersom denne i sådana fall måste återbetala försäkringspengarna (som denne troligtvis 

redan har spenderat). Ett ytterligare argument för den tioåriga tidsfristen för hävd var att denna 

tidsfrist ansågs vara jämställd med den tioåriga preskriptionstiden som gäller vid fordringsför-

hållanden. Därmed skulle förvärvaren av stöldgodset i fortsättningen kunna rikta anspråk mot 

                                                           
45Prop. 2002/03:17 s.5 
46SOU 2000:56 s.118 & jmf 3§ GFL i tidigare bemärkelse i förhållande till nuvarande ordalydelse 
47Prop. 2002/03:17 s.23 
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säljaren i ett senare led. Den tioåriga tidsfristen för hävd fastställdes kort därefter. Den tioåriga 

tidsfristen börjar gälla från det att den första personen gjort ett förvärv.48 

 

2.5.9 Lösenrätten  

Det föreligger två särskilda scenarion där lösenrätten kan aktualiseras. Det första scenariot är 

när en förvärvare har gjort ett giltigt godtrosförvärv i enlighet med 2§ GFL. I sådana fall har 

den ursprunglige ägaren en rätt att återfå sin egendom i utbyte mot lösen. Det andra scenariot 

är när den ursprunglige ägaren förlorat sin äganderätt till egendomen genom hävd i enlighet 

med 4§ GFL. Då kan denne åberopa rätten till lösen. Däremot när vindikationsprincipen i 3§ 

GFL inte kan aktualiseras, kan heller inte lösenrätten aktualiseras.49  

 

I ett betänkande50 så uppstod en diskussion gällande vilken princip som skulle ligga till grund 

för lösenbeloppet. Den så kallade vederlagsprincipen hade länge legat till grund för bestäm-

mandet av lösenbeloppet. Principen innebar att beloppet hade bestämts utifrån förvärvarens 

eventuella kostnader för förvärvet och de kostnader som uppkommit i samband med förbättran-

det av egendomen. I betänkandet föreslogs däremot att värdeprincipen skulle ersätta den dåva-

rande vederlagsprincipen. Värdeprincipen innebar att lösenbeloppet bestäms utifrån det värde 

som egendomen ifråga har i den allmänna handeln.51 
 

Ett motargument som anfördes avseende kvarhållandet av vederlagsprincipen var att principen 

visade sig vara mindre tilltalande när det hade passerat en lång tid från det att egendomen från-

tagits den rätta ägaren fram till dess att återlösen ägt rum. Det har att göra med att det i likartade 

scenarion blev behövligt med att inrätta invecklade bestämmelser om hur man ska gå tillväga 

för att fastställa lösenbeloppet, när det sker förändringar i egendomsvärdet. Värdeprincipen be-

traktades som en mer funktionell princip i och med att den inte krävde kompletterande regler 

för de fall där egendomen erhållits utan vederlag (gåva, arv, testamente eller bodelning).52  

 

Det anfördes däremot i propositionen till 2003 års lagreform ett annorlunda resonemang kring 

vederlagsprincipen. Det sades att tillämpningen av värdeprincipen vid lösensituationerna under 

flera omständigheter skulle medföra att man såg lösenrätten utifrån ett illusoriskt perspektiv. 

Vederlagsprincipen skulle utan tvivel ge den ursprunglige ägaren en mer förmånlig försäkran 

om att denne de facto innehar en finansiell möjlighet till att återfå sin egendom genom lösen.53 

Av 6 § i GFL:s nuvarande ordalydelse har den numera gällande vederlagsprincipen fastställts 

när det är fråga om lösen. I och med detta förfarande ska godtrosförvärvaren försättas i samma 

finansiella sits som vid uteslutandet av godtrosförvärvet från första början.54 

 

Lösenrätten som har fastställts i 5§ GFL har som motiv att ur ett rättvist perspektiv, ge den 

ursprunglige ägaren en möjlighet att återfå sin egendom genom att betala lösen, med förutsätt-

ning att egendomen ifråga har ett sentimentalt värde för denne. I samband med lagändringen år 

2003 har vindikationsprincipens betydelse lett till att lösenrättens angelägenhet minskat mar-

                                                           
48Prop. 2002/03:17 s.25 
49Se lagkommentaren till 5§ GFL/ https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/528662/1#SFS1986-

0796_K0_P5 
50SOU 2000:56 
51SOU 2000:56 s. 133 
52SOU 2000:56 s. 134 
53Prop. 2002/03:17 s.28 
54Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.69  

https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/528662/1#SFS1986-0796_K0_P5
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/528662/1#SFS1986-0796_K0_P5
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kant. Orsaken till den minskade betydelsen ansågs vara att den nyutkomna bestämmelsens än-

damål var att åstadkomma en möjlighet för den ursprungliga ägaren att återfå sin egendom som 

blivit bestulet, utan att betala lösen.55  

 

I 5§ 2st GFL regleras undantagsbestämmelsen till lösenrätten. Tidigare så gällde en tre måna-

ders preskriptionstid men i samband med att vindikationsprincipen numera var huvudregeln så 

infördes ett resonemang om en förlängd tidsfrist. Dels så ansågs tidsperioden på sex månader 

överensstämma med preskriptionstiden i 3§ GFL gällande anspråkskravet. Vidare ansågs infö-

randet av ett förlängt tidsutrymme vara angeläget då det vanligtvis krävs en oberäknelig tid för 

både polisen och försäkringsbolagen att fastställa en utgång av rättsläget, vilket vidare kräver 

ett tålmodigt inväntande från den berörda partens sida. För att vara på den säkra sidan fästes 

avseende vid det ovannämnda. Det är dessutom av väsentlig betydelse att den som har egendo-

men i sin besittning, underrättas om omständigheterna i det enskilda fallet inom en skälig tid. 

Regeringen förespråkade sexmånadersfristen, framförallt pga. att tidsperioden bedömdes som 

skälig och att tiden väl överensstämde med preskriptionstiden för återkrav utan lösen.56 Dessa 

resonemang resulterade i en ny lagregel, som idag återfinns i 5§ 2 st GFL. I enlighet med be-

stämmelsen upphör den ursprunglige ägarens möjlighet att återfå sin egendom i utbyte mot 

lösen, från det att denne fått kännedom eller måste antas ha fått kännedom om vem som innehar 

besittningen över egendomen, till dess att det har förflutit sex månader.  

 

I enlighet med 7§ GFL är huvudregeln att den som mottager lösen och förfogar över egendomen 

anses vara den faktiska ägaren. Det kan dock föreligga svårigheter med att bestämma hur lö-

senbeloppet ska fördelas, främst när någon annan innehar ett sakrättsligt skydd till egendomen 

ifråga, exempelvis via ett återtaganderättsförbehåll. I sådana fall ska lösenbeloppet delas upp 

lika mellan den som har besittning över egendomen och den som innehar ett giltigt sakrättslig 

skydd över egendomen ifråga.57 Däremot om det är fråga om ett återtaganderättsförbehåll, ska 

först och främst lösen utgå till köparen med beaktande av de avräkningsregler som tillämpas 

vid ett återtagande egendom.58 

Till sist föreligger en särskild regel i 8§ GFL som gör det möjligt att göra en analog tillämpning 

av GFL när det rör sig om godtrosförvärv av panträtt. Detta har dock ingen betydelse för dis-

kussionen kring frågeställningarna och kommer därmed inte att redogöras närmare för.  

 

2.5.10 Tillämpbara bestämmelser kring godtrosförvärv utöver GFL 

Genom regeln i portalparagrafen, 1§ 2st i GFL, kan det att konstateras att när en speciallag kan 

aktualiseras i det enskilda fallet ska den lagen tillämpas före GFL:s bestämmelser.59 En juridisk 

term för detta förfarande är att lex specialis har företräde före lex generalis dvs. speciallag går 

före allmän lag. Termen innebär således, under förutsättning att det föreligger två tillämpbara 

bestämmelser på ett och samma fall, där den ena är en allmän bestämmelse och den andra är en 

särskild bestämmelse som reglerar hur omständigheterna i det enskilda fallet ska bedömas, ska 

i första hand den särskilda lagen tillämpas.60 

 

I samband med vindikationsprincipens inträde i GFL, samt med den omständigheten att enbart 

de brottstyper som regleras i 8 kap. BrB ger upphov till ett godtrosförvärv, har lett till en reform 

                                                           
55Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.67–68 
56Prop. 2002/03:17 s.24 
57Prop. 1985/86:123 s 25 
58Se lagkommentaren till 7§ GFL/ https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/528662/1#SFS1986-

0796_K0_P7 
59Se 1§ 2st GFL 
60https://lagen.nu/om/rattskallor.html 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/528662/1#SFS1986-0796_K0_P7
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/528662/1#SFS1986-0796_K0_P7
https://lagen.nu/om/rattskallor.html
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även i RB, främst 27 kap. Förr kunde ordningsmakten samt domstolsväsendet enbart återge 

beslagtagna föremål till den ursprungliga ägaren samtidigt som en pågående förundersökning 

ägde rum, under förutsättning att den som blivit beslagtagen på föremålet ifråga accepterat 

överlämnandet. Detta förfarande har dock i samband med vindikationsprincipens inträde fått en 

ny innebörd. Numera krävs inget beaktande av att sakfrågan i det aktuella fallet ska vara avgjord 

i ett mål. Det har ansetts vara oskäligt att den ursprunglige ägaren ska vara tvungen att avvakta 

framtill att rättsväsendet avgjort saken ifråga för att kunna återfå sin beslagtagna egendom. 

Aktuell lagstiftning anger därför att beslagtagna föremål ska utlämnas ifall det är påtagligt att 

föremålet ifråga de facto ägs av den som anses vara den ursprungliga ägaren (således att denne 

innehar en bättre rätt än den som blivit beslagtagen). 

  

Viktigt att ha i åtanke i detta sammanhang är att lagstiftningen blir aktuell vid samtliga mål där 

föremål blivit fråntagen från dess ursprunglige ägare, således inte enbart genom just de brott 

som omfattas av vindikationsrätten utan även andra brottstyper. Detta innebär i sin tur att i de 

fall där den som blivit beslagtagen på egendom, där beslaget har verkställts utan någon saklig 

grund, har denne en rätt till att väcka en talan om en prövning av beslaget.  

 

Dessa ovannämnda förfaranden i association till reformen i GFL, har gett upphov till en mar-

kant ökning av fall där den ursprungliga ägaren haft en möjlighet att återfå sin egendom. Det 

primära ändamålet men den ifrågavarande reformen var att åstadkomma en begränsad handel 

med stöldgods (precis som anförandet i SOU 2000:56, s.39 & Prop. 2002/03:17 s.16) samt för 

att göra det avsevärt lättare för den ursprunglige ägaren att rikta anspråk på stöldgods. Effekten 

av ändringen i RB har således lett till att den ursprungliga ägaren numera kan tillförsäkra sin 

rätt till sin egendom och även återfå sin egendom alltmer skyndsamt.61 

 

Utöver rättegångsbalken förekommer även ett antal andra lagar som kan aktualiseras vid god-

trosförvärv. Förutom de konfliktmål som regleras i GFL (avseende äganderätten till lösören), 

förekommer även andra kollisionsfall i den svenska lagstiftningen. Först och främst förekom-

mer scenarion där olika former av fullmakter är av väsentlig betydelse, därav är Avtalslagen 

utgångspunkten. Den primära regeln som aktualiseras i detta sammanhang är 11§ 1st AvtL. 

Bestämmelsen anger att en part som befinner sig i god tro avseende den andra partens ställfö-

reträdare och dess överskridande av befogenhet tack vare ingåendet av ett avtal i fullmaktsgi-

varens räkning (där fullmäktige egentligen inte hade någon befogenhet att ingå avtal genom 

den aktuella rättshandlingen), kan den godtroende parten göra avtalet gällande mot fullmakts-

givaren. Fullmaktsgivaren blir i sådana fall praktiskt taget bunden till fullmäktiges rättshandling 

och därmed även till avtalet i sig.62 Däremot när det är fråga om en ställningsfullmakt (som 

regleras i 18§ AvtL) innehar fullmaktsgivaren ett typ av skydd i 11§ 2st AvtL, som medför att 

samma typ av omständigheter som regleras i 1st inte binder fullmaktsgivaren till avtalet. Emel-

lertid gäller detta förfarande inte när bestämmelser i GFL är tillämpliga. Med antagande att 

GFL:s bestämmelser kan aktualiseras och att dess rekvisit är uppfyllda överlag, åsidosätts där-

med bestämmelsen i 11§ 2st AvtL. Det har att göra med att i dessa sammanhang anses GFL 

utgöra en speciallag och AvtL anses utgöra en allmän lag. Det är dock inte vanligt förekom-

mande att en likartad sammandrabbning över vilken lag som ska tillämpas uppkommer i sam-

band med ett överskridande av befogenhet. Anledningen till detta är att fullmäktige vanligtvis 

innehar en behörighet men dock ej en befogenhet att ingå avtal, i samma veva som 2§ GFL 

klart och tydligt förutsätter en orättfärdig behörighet. 

 

                                                           
61Prop. 2002/03:17 s.41–43  
62Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.75  
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Några bestämmelser utöver de ovannämnda i AvtL som hänförs med godtrosförvärv är 34–

35§§. Bestämmelserna tar sikte på godtrosförvärv av fordringar/rättigheter som grundats på 

skenavtal. I och med att dessa bestämmelser främst riktar sig mot förbindelsen mellan förvär-

vare och den ifrågavarande handlingens gäldenär (som nödvändigtvis inte är överlåtaren), men 

inte mot den tidigare ursprungliga ägarens rätt i förhållande till nya godtroende förvärvarens 

rätt, som när det kommer till bestämmelserna i GFL, läggs ingen större vikt på att redogöra 

dessa bestämmelser mer ingående än detta. 63  

 

Nu lämnar vi AvtL och går vidare till annan relevant lagstiftning inom ämnet godtrosförvärv. 

Utsökningsbalkens bestämmelser, främst stadgandet i 14 kap. gällande bestämmelserna för ex-

stinktiva förvärv är av väsentlig betydelse i detta sammanhang. Det är vanligt förekommande 

att det sker utmätning av lös egendom hos någon som sägs vara ägare till föremålen men i själva 

verket inte innehar någon äganderätt till föremålen. Denna person, som kallas för gäldenär (en 

person som är skyldig en annan person pengar) kan mycket väl haft en besittning till föremålen 

ifråga men det medför inte per automatik att denne även är den rättsliga ägaren till föremålen. 

I UB förekommer flertals skyddsregler som ser till att rätt typ av föremål blir utmätta. Ordaly-

delsen i portalparagrafen till 14 kap. UB ger ett visst tolkningsutrymme. För den person som 

ska köpa den utmätta egendomen i en auktion, har typen av lös egendom det är fråga om, en 

väsentlig betydelse för vilket lagområde som ska aktualiseras i just det enskilda fallet. GFL 

tillämpas när det är fråga om utmätningsobjekt som anses vara lösöre. Föreställ dig att den som 

ska bli utmätt på en viss egendom, går och säljer denna egendom, vad händer i sådana fall? 

Gäldenären innehar fortfarande en äganderätt till egendomen ifråga men numera med ett förbe-

håll kring sin förfoganderätt i och med utmätningen. Detta medför att 2§ GFL inte kan aktuali-

seras då bestämmelsen förutsätter att denne innehar antingen en äganderätt eller en rätt att över-

låta föremålet ifråga.64 Genom praxis har det framkommit att i de fall det saknas stöd i lagen 

gällande godtrosförvärv för ett visst lösöre, kan till följd därav heller inte ett godtrosförvärv bli 

gällande.65 

 

2.6 Relevant praxis före & efter lagreformerna  
2.6.1 NJA 1989 s.784 (före lagreformen år 1999) 

Kort bakgrund: En part hade rustat upp en specifik bilmodell med en registreringsskylt och 

ett chassinummer, fastän de ursprungligen tillhörde en annan bil av samma modell som utsatts 

för en sakskada i samband med en krock. Personen ifråga tog således tillfället i akt och sålde 

bilen till en privatperson. Privatpersonen sålde bilen i sin tur till en etablerad bilåterförsäljare., 

där återförsäljaren i överhuvudtaget inte hade någon kännedom om vem denna personen var 

samt att denne de facto hade köpt bilen i ett tidigare led endast en dag innan köptillfället. I och 

med transaktionen dels ägde rum sent på dagen samt att försäljningen skedde på en annan plats 

än där säljaren hade sin hemvist, kunde bilåterförsäljaren inte kontrollera bilens faktiskt till-

stånd. Det hade att göra med att vägregistret hos transportstyrelsen, dvs. där man får tillgång 

till information kring alla fordon i landet, vid denna tidpunkt hade stängt för dagen. Sakfrågan 

är således ifall bilåterförsäljaren brustit i sin undersökningsplikt. 

 

HD:s avgörande: Först och främst konstaterade HD att just när det kommer till begagnade 

bilar föreligger en stor stöldrisk. Det är vanligt förekommande att sådana bilar exponeras på ett 

vilseledande sätt i och med att dessa bilar för det mesta utsätts för falskskyltning. HD anförde 

därmed att det var upp till förvärvaren att kontrollera dels säljarens faktiska rätt till att förfoga 

                                                           
63Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.76 
64Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.77–78  
65Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.79–80 
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över bilen samt den begagnade bilens rättsliga förhållande. Vidare anförde HD att undersök-

ningsplikten är allt mer extensivt för de yrkesverksamma i det reguljära verksamhetsområdet. 

En sakkunnig person i den etablerade branschen bör kunna upptäcka missförhållanden kring en 

bil när bilens identitet uppenbarligen strider mot vägregistret. Det HD syftade på i detta sam-

manhang var hur det ogiltiga registreringsnumret och chassinumret hade anbringats på det 

stulna fordonet. Med stöd utav dessa framförda omständigheter beslutade HD att bilåterförsäl-

jaren inte kunde anses ha varit i god tro i samband med förvärvet, just pga. att denne inte hade 

vidtagit kontrollåtgärder i den utsträckningen som krävs.  

 

Kort kommentar: Två av de främsta inom ämnet godtrosförvärv, Zackariasson och Millqvist, 

gav sina synpunkter kring två olika omständigheter i det aktuella fallet. Millqvist menar att det 

aktuella målet framhäver de högre ställda kraven som en näringsidkare bär, i förhållande till de 

allt mer mildare kraven som en privatperson har. Han förtydligar detta uttalande genom att 

påpeka att det vanligtvis krävs mer av en bilhandlare än en vanlig privatperson när det kommer 

till att kontrollera och undersöka förvärv av föremål som anses vara begagnad.66 I princip 

samma uttalande gjordes i förarbetet till GFL.67 Zackariasson fäster vikt vid att HD i det aktu-

ella fallet gav tecken på att kontrollåtgärder inte behöver beaktas eller utföras, när dessa åtgär-

der de facto inte gör det möjligt att upptäcka den bristande behörigheten som överlåtaren inne-

har.68  Det är i dagsläget omöjligt att göra godtrosförvärv av stöldgods men vid detta tillfälle, 

dvs. när rättsfallet ifråga ägde rum, var det däremot möjligt att göra ett sådant godtrosförvärv.  

 

2.6.2 NJA 1996 s.607 (före lagreformen år 1999)  

Kort bakgrund: En person som var delägare i sin fars dödsbo, överlät faderns bil till en annan 

person i samband med en försäljning. Den andra parten överlät bilen till en bilåterförsäljare i 

ett senare led en vecka därefter. Dödsboet riktade till följd därav anspråk gentemot det ifråga-

varande bilföretaget i och med att personen i första ledet inte haft någon fri förfoganderätt, eller 

rättare sagt någon behörighet att sälja bilen i dödsboets vägnar. I enlighet med boutrednings-

mannen för dödsboet, hade således personen i första ledet inte fått något samtycke av de reste-

rande dödsbodelägarna om att få ingå avtal i dödsboets räkning. Trots detta så sålde den ifråga-

varande personen bilen till en person i ett senare led. När personen i det senare ledet sålde vidare 

bilen till bilföretaget upplyste denna person företaget genom att uppvisa en skriftlig handling 

som var upprättad av dödsbodelägaren, där det framgick att den aktuella bilen ägdes av ett 

dödsbo. Det framgick emellertid ingenting om dödsbodelägarens förfoganderätt eller vilka som 

var de resterande dödsbodelägarna. Dödsboet ansåg att dessa förfarande låg till grund för en 

undersökningsplikt i en betydligt större omfattning för bilföretaget. Bilföretaget höll dock ej 

med utan ansåg istället att de hade gjort tillräckligt för att undersöka bilen och dess beskaffen-

het. Sakfrågan är således ifall bilföretaget har ansetts vara i god tro vid överlåtelsen.  

 

HD:s avgörande: I samband med HD:s domslut anfördes det att undersökningsplikten gene-

rellt sätt är mer vidsträckt för yrkesverksamma i förhållande till privatpersoners allmänna 

undersökningsplikt. Utifrån HD:s ståndpunkt konstaterades det att bilföretaget inte ansågs be-

finna sig i god tro. Det främsta skälet till domslutet var att bilföretaget inte hade säkerhetsställt 

dödsbodelägarens rätt att företräda dödsboet samt att företaget inte hade uppfyllt deras betydligt 

mer omfattande undersökningsplikt.69 

 

                                                           
66Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.66 
67Prop. 1985/86:123 s.22 
68Zackariasson, SvJT, 2003, s. 762. 
69NJA 1996:98 s.612–613  
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Kort kommentar: I enlighet med propositionen till GFL sägs det att en förvärvare ska beakta 

en hög grad av aktsamhet när överlåtaren i det enskilda fallet påstår att denne handlar på en 

annan persons vägnar, dvs. att personen innehar en fullmakt som gör denne till fullmäktige. Det 

som är av särskild betydelse i detta sammanhang är att förvärvaren frågar efter fullmakten som 

överlåtaren påstår ha i sin besittning samt att denne tar kontakt med fullmaktsgivaren för att 

bestyrka fullmaktens giltighet. Zackariasson anser att HD:s resonemang om att en förvärvare i 

ett senare led i princip måste stämma av den föregående överlåtarens befogenhet, är en skälig 

bedömning.70  

 

2.6.3 Mål nr T 3558/01 – NJA 2003 A 8 (efter lagreformen år 1999) 

Kort bakgrund: En sakrättslig dispyt mellan två privatpersoner avseende ett förvärv av en bil. 

Ett finansbolag innehade ett äganderättsförbehåll på den aktuella bilen vilket innebar att de hade 

en rätt att återfå bilen under förutsättning att full betalning inte erlades. En av dessa privatper-

soner hade nämligen i ett tidigare led ingått avtal med en bilåterförsäljare där de hade kommit 

överens om en avbetalningsplan. Innan fullständig betalning hade erlagts sålde den ifrågava-

rande privatpersonen bilen vidare till en annan privatperson. Överlåtelsen skedde utan något 

samtycke från finansbolaget och dessutom utan en underrättelse till förvärvaren om det återstå-

ende skuldbeloppet. Vidare tog inte den senare förvärvaren/andra privat personen kontakt med 

varken finansbolaget eller bilåterförsäljaren. Det framgick däremot inte i bilregistret att den 

aktuella bilen de facto omfattades av ett äganderättsförbehåll. Det framgick dock att bilen strax 

innan förvärvet haft två olika ägare. Sakfrågan i detta fall är hur omfattande förvärvarens under-

sökningsplikt är kring äganderättsförhållandena, för att denne ska anses vara i god tro när det 

föreligger ett återtaganderättsförbehåll på egendomen.  

 

HD:s avgörande: Både hovrätten och HD fastställde tingsrättens domslut. Tingsrätten konsta-

terade att det faktum att bilen haft två ägare under en så pass kortvarig tidsperiod, gav upphov 

till en undersökningsplikt i en större omfattning för att på så sätt kunna kontrollera äganderätts-

förhållandena mer genomgående. Hade förvärvaren exempelvis samtalat med de andra par-

terna, hade eventuella oklarheter kring äganderättsförbehåll kunnat klargöras. I och med att 

förvärvaren i detta sammanhang inte hade beaktat detta tillvägagångssätt och vidtagit liknande 

kontrollåtgärder i praktiken, ansågs förvärvaren utifrån tingsrättens bedömning heller inte ha 

varit i god tro. Tingsrätten referera till särskild praxis som stöd till detta förfarande genom att 

ordagrant återge att undersökningsplikten vanligtvis blir mer omfattande när det kommer till 

förvärv mellan privatpersoner.71 Det faktum att förvärvaren inte hade visat något större intresse 

för att få en ingående kännedom kring de tidigare äganderättsförhållandena, genom att begära 

att få tillgång till tidigare köpehandlingar, var av väsentlig betydelse för domstolens bedöm-

ning. Förvärvaren hade nämligen enligt tingsrättens uppfattning inte uppfyllt det strikta aktsam-

hetskravet som gäller vid köp mellan privatpersoner. Därmed fastställde tingsrätten att förvär-

varen inte varit i god tro i samband med förvärvet.72  

 

Kort kommentar: Det som är särskilt anmärkningsvärt i detta mål är det faktum att målet 

avdömdes tätt intill att GFL skärpte kraven på god tro i samband med lagreformen år 1999. 

Målet ger uttryckligen stöd till den utvidgade undersökningsplikten som en förvärvare numera 

innehar i enlighet med 2§ 2st GFL, när särskilda sakförhållanden förespråkas i det enskilda 

fallet. Som redan nämnts i avsnitt 2.3.2, ändrades lagens ordalydelse från borde ha insett till 

borde ha misstänkt. Att förvärvaren i detta sammanhang inte uppfyllde rekvisitet ’’borde ha 

                                                           
70Zackariasson, SvJT, 2003, s. 762 
71(Se NJA 1998 s.29) https://lagen.nu/dom/nja/1998s29  
72https://pro.karnovgroup.se/document/469302/1?frt=%09H%C3%B6gsta+domsto-

lens+m%C3%A5l+nr+T+3558%2F01+&hide_flash=1&page=1&rank=1 

https://lagen.nu/dom/nja/1998s29
https://pro.karnovgroup.se/document/469302/1?frt=%09H%C3%B6gsta+domstolens+m%C3%A5l+nr+T+3558%2F01+&hide_flash=1&page=1&rank=1
https://pro.karnovgroup.se/document/469302/1?frt=%09H%C3%B6gsta+domstolens+m%C3%A5l+nr+T+3558%2F01+&hide_flash=1&page=1&rank=1
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misstänkt’’ vilar på främst tre grunder. Först och främst vart det bekräftat att den aktuella bilen 

haft två olika ägare under en kortvarig period. Det sekundära skälet var att förvärvaren hade 

förlitat sig på säljarens muntliga påstående om att bilen var slutbetald utan att vidta någon när-

mare undersökning. Det sista händelseförloppet som låg till grund till underlåtelsen av det stad-

gade rekvisitet var det faktumet att förvärvaren inte kontaktade och frågade någon av de tidigare 

ägarna orsaken till de tidigare överlåtelserna. Förvisso gjorde förvärvaren en kontroll i bilre-

gistret men just i det aktuella fallet fanns inte ett äganderättsförbehåll infört i registret. Sam-

manfattningsvis medför det nya aktsamhetskravet att det idag är svårare att göra ett godtrosför-

värv i jämförelse med tidigare (dvs. innan lagreformen år 1999). 

 

2.6.4 NJA 2005 s.502 (efter lagreformen år 2003) 

Kort bakgrund: En bilhandlare köpte en dyr begagnad bil med likvida medel av ett annat 

bilföretag. Båda företagen var i själva verket aktiebolag. Det framgick därefter att en annan 

kreditgivare innehade ett giltigt återtaganderättsförbehåll till bilen. Kreditgivaren försvarade 

därmed sin äganderätt genom att åberopa sin vindikationsrätt mot bolaget som gjort det senare 

förvärvet. De två bilföretagen hade sedan en lång tid tillbaka gjort ett flertal affärer sinsemellan. 

Parterna hade således upprättat interna sedvanor inom det aktuella verksamhetsområdet och 

därmed antagit en vedertagen norm som bägge parterna levde upp till. I och med att köparbo-

laget de facto överhuvudtaget inte hade genomfört någon kontroll av säljarbolagets förfogan-

derätt, är sakfrågan i detta sammanhang följande:  Ifall köparbolaget med hänsyn till deras bris-

tande kontroll av säljarens förfoganderätt, eventuellt deras äganderätt, trots allt kan åberopa ett 

exstinktivt godtrosförvärv.73 Sakfrågan är således ifall ett sakrättsligt skydd kan åberopas trots 

en bristande undersökningsplikt.  

 

HD:s avgörande: Både hovrätten och HD fastställde tingsrättens domslut om att ett godtros-

förvärv inte hade kommit till stånd. Motivet till HD:s beslut var att köparen inte ansågs ha gjort 

ett godtrosförvärv i och med att säljarens äganderätt/förfoganderätt inte hade beaktats utifrån 

ett regelmässigt perspektiv i form av kontrollåtgärder från förvärvarens sida. Att de berörda 

parterna sedan en lång tid tillbaka gjort affärer med varandra och därmed inbördes framkallat 

vedertagna sedvanor, hade inte någon väsentlig betydelse i det enskilda fallet. Vidare lade HD 

även en tyngdpunkt på några resonemang utifrån två propositioner till GFL.74 Följande utta-

lande låg till grund för bedömningen:  

 

’’I lagmotiven angavs att det krävs särskilt hög grad av aktsamhet vid förvärv av egendom som 

erfarenhetsmässigt är känslig, t.ex. motorfordon som ofta säljs på kredit med förbehåll om 

återtaganderätt. När det gäller frågan om vilka krav på insikt och aktsamhet som kan ställas 

på en förvärvare uttalades att man ofta torde kunna ställa strängare krav på en yrkesman inom 

den aktuella branschen än på en privatperson.’’75  

 

Kort kommentar: Genom HD:s bedömning ser man klart och tydligt att det ovannämnda för-

farandet ifrån förarbetet till GFL har haft en väsentlig betydelse även för avgöranden i modern 

tid. Utifrån propositionen till GFL så krävs det ’’att en förvärvare iakttar en rimlig grad av 

aktsamhet beträffande överlåtarens rätt att förfoga över egendomen’’ för att en förvärvare ska 

kunna åberopa ett godtrosförvärv.76 GFL lägger emellertid tonvikt på egendomens beskaffenhet 

och försäljningsförhållanden samt även omständigheterna i övrigt.77 Det handlar således om att 

                                                           
73https://pro.karnovgroup.se/document/499867/1 
74Prop. 1985/86:123 s.21 och 1997/98:168 s.11  
75NJA 2005:54 s.509 
76Prop. 1985/86:123 s.21 
77Se 2§ 2st GFL i nuvarande lagstiftning 

https://pro.karnovgroup.se/document/499867/1
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i slutskedet göra en helhetsbedömning utifrån det enskilda fallet. Det aktuella målet belyser 

framförallt de nya rekvisiten för ett godtrosförvärv. 

 

2.6.5 NJA 2009 s.889 (efter lagreformen år 2003) 

Kort bakgrund: Ett motorcykelbolag i Jönköping uppmärksammar vid en inventering av sina 

motorcyklar att en särskild Harley Davidsson motorcykel saknas i deras lager och även i buti-

ken. Efter att bolaget kontrollerat fordonsregistret fick de vetskap om att motorcykeln under 

denna tid stod på en privatperson. För att klargöra den oklara situationen kontaktade motorcy-

kelbolaget privatpersonen. Därefter framkom det att privatpersonen hade köpt motorcykeln av 

ett annat fordonsbolag i Norrtälje (Jönköpingsbolagets dotterbolag) men att han hämtat ut den 

från motorcykelbolaget i Jönköping, av en viss försäljare. I ett tidigare led hade nämligen för-

säljarens sambo köpt motorcykeln men i efterhand ångrat sig och därmed återfått sin köpeskil-

ling. Hädanefter blev privatpersonen intresserad av motorcykeln och förvärvade den i samband 

med att han bytte in sin privatbil mot den aktuella motorcykeln och erlade pga. detta en köpe-

skilling för mellanskillnaden samt ett ytterligare förbestämt belopp när han hämtade ut motor-

cykeln. Försäljaren utfärdade i samband med försäljningen en kvittens på förvärvet där bolaget 

i Norrtälje stod som betalare. Däremot upprättades inget köpekontrakt. Sakfrågan i detta fall är 

om ett giltigt godtrosförvärv har kommit till stånd gällande Harley Davidsson motorcykeln. 

 

HD:s avgörande: HD ändrade hovrättens dom och fastställde tingsrättens domslut. Först och 

främst tog HD ställning till ifall fordonsbolaget i Norrtälje hade förvärvat motorcykeln för egen 

räkning eller för privatpersonens räkning på hans begäran, således om det var fråga om ett 

kommissionsköp eller ett vanligt köp. I och med att en konsument vanligtvis inte framträder 

som en inköpskommittent när det kommer till förvärv av motorfordon i den reguljära handeln, 

ansåg HD att privatpersonen genomfört ett beställningsköp hos fordonsbolaget i Norrtälje. Det 

faktumet att försäljningen skedde hos fordonsbolaget i Norrtälje men att affären fullbordades 

hos bolaget i Jönköping där försäljaren för tillfället befann sig och att han i samma veva hade 

direkt tillgång till motorcykeln, gav tecken på att försäljaren hade blivit tilldelad en förfogan-

derätt över motorcykeln för ägarens räkning. Besittningskravet i 2§ st1 GFL ansågs enligt HD 

vara uppfylld, i och med att det gick att konstatera att överlåtaren, som i detta fall var fordons-

bolaget i Norrtälje, vid förvärvet haft en medelbar besittning av motorcykeln.78 Ett ytterligare 

resonemang som gav stöd till HD:s bedömning var att det vid avhämtningen inte förelåg någon 

omständighet som tydde på att privatpersonen borde ha misstänkt att något inte stämde. Dess-

utom sägs det i förarbetet att en privatperson normaltvis inte har någon undersökningsplikt vid 

förvärv i den reguljära handeln, bortsett från när det föreligger särskilda misstankar om sälja-

rens förfoganderätt.79 HD fastställde att privatpersonen varit i tillräcklig god tro för ett godtros-

förvärv. 

 

Kort kommentar: Detta mål belyser exstinktionsprincipen genom att ha gett godtrosförvärva-

ren ett sakrättsligt skydd till motorcykeln. Vidare belyser även detta mål den s.k. omsättnings-

skyddssituationen som avser omständigheter där det föreligger en konflikt mellan enskilda 

rättssubjekt pga. att avtal som omfattar olika typer av egendom kommit till stånd.80 För att 

överhuvudtaget erhålla ett sakrättsligt skydd krävs det att tre specifika saker behandlas, nämli-

gen det sakrättsliga momentet, transaktionen samt egendomen ifråga. Det sakrättsliga momen-

tet i detta fall är besittningen, transaktionen är förvärvet och egendomen är en lös egendom. För 

lös egendom som omfattas av ett omsättningsskydd, som i detta fall, krävs det således att den 

                                                           
78Se avsnitt 2.3.2 om medelbar besittning 
79Prop.1985/86:123 s.22 
80Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.16 
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nya ägaren har egendomen i sin besittning.81  Det faktumet att HD dessutom har beaktat god-

trosbedömningen som idag återfinns i 2§ st2 GFL, visar på en mer nyanserad och djupgående 

bedömning från deras sida, i förhållande till underinstanser. Den medelbara besittningen, har 

genom detta rättsfall övergått till att utgöra prejudikat inom svensk rätt.82 

  

                                                           
81https://www.lawline.se/answers/sakrattsligt-skydd?q=oms%C3%A4ttningsskydd 
82Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.41–42 och 61 

https://www.lawline.se/answers/sakrattsligt-skydd?q=oms%C3%A4ttningsskydd
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3. Analys  
3.1 Förutsättningarna för godtrosförvärv av lösöre  
Jag har i avsnitt 2.1.1 redogjort för den nya införskaffade lagregeln i 3§ GFL som utgör ett 

undantag från huvudregeln i 2 § GFL om godtrosförvärv. Lagregeln tar i första hand sikte på 

den ursprunglige ägarens rätt till egendom som förvärvats från denne genom stöldrelaterade 

brott. Syftet med 3§ GFL är att egendom ska kunna återtas av den bestulne utan någon större 

besvär. Det går dessvärre inte att åberopa denna lagregel när det är fråga om bland annat bedrä-

geri. Det som är att anse som en smula kontroversiellt i detta sammanhang är att denna lagregel 

inte är tillräckligt tydligt formulerad i och med att det inte uttryckligen går att sammanföra den 

aktuella lagregeln med ett visst specifikt brott. En eventuell orsak kan vara att lagregeln ska 

kunna utvecklas utifrån ett självständigt perspektiv och därav vara oberoende av praxis från det 

straffrättsliga området.  

 

Genom propositionen till GFL har det framförts att när det föreligger en dispyt om vilken part 

som innehar en bättre rätt till ett visst föremål, anses det räcka med att den ursprunglige ägaren 

framlägger bevis om föremålet ifråga tillhör denne. Däremot när det är fråga om stöldgods krävs 

det att den ursprunglige ägaren kan konstatera att föremålet fråntagits från denne genom en 

olovlig handling, dvs. att självaste förvärvet skett utan något medgivande från ägaren samt att 

förvärvet omfattas av någon av tillgreppsbrotten i 8 kap. BrB.83 

 

De tidigare gällande förutsättningarna för att ett godtrosförvärv skulle kunna komma till stånd 

får betraktas som omoraliska, eftersom det knappast var förenligt med lagen att godtrosförvär-

varen under alla omständigheter var berättigad till antingen lösen i utbyte mot den förvärvade 

egendomen, eller berättigad till ett fortsatt förfogande över den förvärvade egendomen. Detta 

måste antas ha haft en påfrestande effekt på den ursprunglige ägaren då denne kan ha känt sig 

förolämpad av det faktumet att förvärvaren oberoende av omständigheterna i det enskilda fallet 

var berättigad till någon typ av förmån. De nya förutsättningarna kring godtrosförvärv medför 

emellertid att den ursprunglige ägaren numera undgår de tidigare moraliskt förkastliga förut-

sättningarna för att återfå sin egendom. De nya ordalydelserna i GFL har på många sätt gett 

upphov till en bättre belägenhet för individen som blivit bestulen på sin egendom.84  

 

Det faktum att den nya GFL skulle leda till begränsad handel med stöldgods85 är inte så själv-

klart som det verkar. De nya lagreglerna ger inte självständigt upphov till en reducerad handel 

med stöldgods; även andra lagområden behöver onekligen iakttas.  

 

GFL har istället generellt sett haft en motsatt effekt dvs. frambringat en negativ inverkan, fram-

förallt inom en större del av statistiken för samtliga brottstyper som omfattas av brottsstatisti-

ken. Inom i princip samtliga brottskategorier har anmälningsbenägenheten ökat markant mellan 

perioden 2003–2017 utifrån BRÅ:s brottsstatistik men just kring tillgreppsbrotten föreligger en 

förminskad anmälningsbenägenhet under den aktuella tidsperioden86, men även en minskning 

av lagföringsbeslut.87 Det är sannolikt att anmälningsbenägenheten har ökat pga. att mörkertalet 

har minskat avsevärt. Faktumet att mörkertalet troligtvis minskats har antagligen att göra med 

att de som har blivit utsatta för de brotten som omfattas av brottsstatistiken, känner ett större 

                                                           
83Ny Juridik 2:03 s 64–65, Godtrosförvärv av stöldgods 
84Se avsnitt 2.1.1 och 2.3.1  
85Se och jmf SOU 2000:56, s.39 och Prop. 2002/03:17 s.16  
86https://www.bra.se/download/18.22a7170813a0d141d21800062989/1522135873304/10La_anm_fr1950.xls 
87https://www.bra.se/download/18.421a6a7d13def01048a80006939/1496215878703/42La_fra1975.xls 

https://www.bra.se/download/18.22a7170813a0d141d21800062989/1522135873304/10La_anm_fr1950.xls
https://www.bra.se/download/18.421a6a7d13def01048a80006939/1496215878703/42La_fra1975.xls
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behov av att anmäla brott som de själva blivit utsatta för. Men frågan är varför enbart anmäl-

ningsbenägenheten samt lagföringsbesluten för tillgreppsbrotten har minskat från dess att till-

komsten av de lagreglerna i GFL år 2003 trädde ikraft? Det har med stor sannolikhet att göra 

med att mörkertalet inom kategorin för tillgreppsbrott har ökat. De berörda individerna och 

samhället överlag har förmodligen efter tillkomsten av de nya lagreglerna varit mer aktsam när 

de försökt utföra ett tillgreppsbrott vilket antagligen har lett till att flertals gärningsmän har 

kommit undan pga. deras aktsamhet. En annan synvinkel är att den nya regeln i 3§ GFL mycket 

väl kan ha gett upphov till denna markanta reducering av anmälningsbenägenheten och även 

lagföringsbesluten.  

 

De uppställda kraven i 2§ 2st GFL förtydligar vilka förutsättningar som en förvärvare behöver 

iaktta för att anses ha gjort ett godtrosförvärv.88 Av praxis har det dock framkommit en rad olika 

resonemang som gett uttryck för mer genomgripande bedömningar i vissa fall, utöver de redan 

uttryckligen uppställda kraven i GFL. Det framkommer bland annat genom praxis att det ställs 

högre krav på en näringsidkare jämfört med en privatperson. Det krävs exempelvis i de flesta 

fall mer av en bilhandlare än en vanlig privatperson när det kommer till undersökningsplikten 

för ett förvärv av ett begagnat föremål.89 Viktigt att ha i åtanke i detta fall är att det under denna 

tid inte gjordes någon åtskillnad på om det förvärvade föremålet var stöldgods eller inte. Fak-

tumet att HD i detta fall inte ansåg att kontrollåtgärder behövde iakttas, under förutsättning att 

dessa åtgärder inte gjorde det möjligt att upptäcka överlåtarens bristande behörighet, är enligt 

mig en rimlig bedömning. Om de avsedda kontrollåtgärderna inte leder till någon observation 

är det uppenbarligen lönlöst med dessa typer av åtgärder. 

 

Det har vidare utifrån annan praxis framkommit att undersökningsplikten generellt sätt är mer 

vidsträckt för yrkesverksamma än för privatpersoner.90 Enligt min åsikt är det en aning kontro-

versiellt att det de facto inte går att konstatera hur långt den vidsträckta undersökningsplikten 

sträcker sig, dvs. hur undersökningsplikten ska förekomma. I och med att det varken sägs något 

om detta sakförhållande i GFL eller i de relevanta rättskällorna, utgår jag från att en yrkesverk-

sam person mest troligtvis har mer resurser att gå tillväga med för att kunna undersöka ägande-

rätten till ett visst föremål, jämfört med vad en privatperson har att jobba med.  

 

Det har i ett annat fall framkommit att en förvärvare som enbart förlitar sig på att kontrollera 

bilregistret, inte anses ha utfört en tillräckligt hållbar kontrollåtgärd för att uppfylla kraven för 

god tro.91 Ifall det innan förvärvet visar sig att det förvärvade föremålet haft flertals olika ägare 

under en kort tidsperiod, indikerar detta på att en undersökning kring äganderättsförhållandena 

måste ske, som därav leder till att aktsamhetskravet fullgörs. En omfattande undersökning av 

äganderättsförhållandena är av väsentlig betydelse enligt mig. Med förutsättning att de olika 

instanserna istället för kravet på aktsamhet, särskilt framhävde krav på oaktsamma undersök-

ningar, skulle det förmodligen leda till komplikationer, främst för förvärvaren då denne antag-

ligen inte skulle få någon kännedom om ifall egendomen omfattades av ett eventuellt återta-

ganderättsförbehåll. Det nya aktsamhetskravet gör det således betydligt svårare att åberopa ett 

godtrosförvärv idag jämfört med tidigare lagstiftning. 

 

När det är fråga om egendom som säljs på kredit med återtaganderättsförbehåll har det fram-

kommit utifrån HD:s avgörande att det krävs en särskilt hög grad av aktsamhet vid förvärv av 

                                                           
88Se avsnitt 2.3.2  
89Jmf avsnitt 2.4.1 
90Jmf avsnitt 2.4.2 
91Se avsnitt 2.4.3 
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egendom som praktiskt taget är beroende av villkor.92 När det är fråga om vilka krav på miss-

tänksamhet och aktsamhet som kan ställas på en förvärvare sades det att det oftast kan ställas 

strängare krav på en yrkesman inom den aktuella branschen än på en privatperson. Här ser man 

att HD även i modern tid har beaktat likartade resonemang som förts innan de två väsentliga 

lagändringarna ägde rum. 

 

Det sista rättsfallet som behandlas i uppsatsen belyser extinktionsprincipens inverkan på senare 

tid, samt den medelbara besittningens betydelse för besittningskravet.93 I 2§ 1st GFL återfinns 

besittningskravet i två led. Dels ska den som förfogar över egendomen ha haft egendomen i sin 

besittning, dels ska förvärvaren ha fått egendomen i sin besittning. Just vad termen besittning 

innebär har inte angetts i lagen och det kan därför vara svårt att få en tydlig uppfattning av vad 

den medelbara besittningen faktiskt innebär. Men med stöd av det ifrågavarande rättsfallet har 

det framkommit att medelbar besittning innebär att tredje man innehar en besittning över före-

målet men att överlåtaren ännu kvarhåller äganderätten till föremålet. Dock innebär inte detta 

förfarande att den som för tillfället innehar den materiella rätten till egendomen även per auto-

matik innehar ett sakrättsligt skydd.94  

 

Det som är diskutabelt i detta sammanhang är just det faktum att varken den generella betydel-

sen av termen besittning eller den medelbara besittningen uttryckligen formuleras i GFL. Detta 

kan ge upphov till en rad olägenheter för de berörda parterna. Rättsregler är till för att klargöra 

olika rättsliga förhållanden, men utan faktisk kunskap om vad dessa avgörande begrepp innebär 

kan det bli svårt för en lagoerfaren person att utreda rättsläget. För de som har studerat juridik 

är det till exempel självklart att man vid oklarheter kring en viss lagregels innebörd, använder 

sig av andra rättskällor som exempelvis förarbeten och rättspraxis för att reda ut dessa oklar-

heter. Detta är dock inte självklart för de som inte har den typen av kunskap. Med utgångspunkt 

i lagregeln går det trots allt att anta att kravet på besittning har en legitimerande funktion i 

svensk rätt.  

 

Genom rättsfallsanalysen går det att konstatera att en del lagregler i GFL är i behov av ett för-

tydligande för att man på så sätt ska kunna ådra sig bättre kunskap om de avgörande faktiska 

omständigheterna i det enskilda fallet. Bland de lagregler som får anses behöva reformeras kan 

främst nämnas 2§ 1st GFL avseende termen besittning samt prejudikatet om den medelbara 

besittningen som är sammankopplad med den aktuella lagregeln. Därutöver är även 3§ GFL i 

behov av en ombildning i form av en redogörelse av vilka brottstyper som de facto omfattas av 

vindikationen. Det är sannolikt inte tillräckligt att brottstyperna enbart anges i förarbeten95 och 

doktrinen96. Vidare bör även andra brottstyper omfattas av vindikationen eftersom ett vilsele-

dande som exempelvis bedrägeri också kan anses som olovligt. Sist men inte minst bör oklar-

heterna kring hur långt undersökningsplikten sträcker sig förtydligas för att undgå eventuella 

missuppfattningar och därmed klargöra rättsläget i detta sammanhang. Därmed får även en ge-

nomgående reform avseende 2§ 2st GFL anses vara angeläget. 

 

3.2 Förhållandet mellan extinktionsprincipen och vindikationsprincipen 
Fördelarna med extinktionsprincipen är att den skyddar den godtroende parten vid en sakrättslig 

tvist, att förvärven sker på ett tryggt och enkelt sätt samt att det föreligger en möjlighet till 

vederlag för de berörda parterna. Nackdelarna med principen är att den begränsar den bestulne 

                                                           
92Se avsnitt 2.4.4  
93Se avsnitt 2.4.5 
94Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.42 
95Prop. 2002/2003:17 
96Göran Millqvist, Sakrättens grunder, 2011 (sjätte upplagan), s.71–72 
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partens rätt, att det tämligen är enkelt att avhända sig stöldgods samt att principen ger upphov 

till en reducerad undersökningsplikt.  

 

Fördelarna med vindikationsprincipen är att den är brottsförebyggande genom att den föranle-

der en minskad handel med stöldgods, förstärker den bestulne individens rätt samt att tillämp-

ningen av principen får anses vara mer moraliskt korrekt än tillämpningen av extinktionsprin-

cipen. Att principen har en stark anknytning till brott, att den godtroende förvärvaren saknar 

möjligheter till ett sakrättsligt skydd samt att principen ger upphov till en utökad undersök-

ningsplikt, är att anse som nackdelar med vindikationsprincipen.  

 

Extinktionsprincipen förespråkas exempelvis när någon ska göra ett förvärv på auktion ef-

tersom det är vanligt förekommande att man då behöver fatta hastiga beslut, då det även finns 

andra potentiella köpare som har samma intresse som en själv. Vid b.la. auktioner har säljaren 

normaltvis inte någon skyldighet att uppge de tidigare äganderättsförhållandena. Förvärvaren 

har dessutom vanligtvis inte någon undersökningsplikt i de fall då förvärvet äger rum i en eta-

blerade handeln dvs. i butik, på marknader eller på auktioner. Men om det inom den etablerade 

handeln föreligger en misstanke om att överlåtaren de facto inte innehar en behörighet till att 

överlåta egendomen, kan ej förvärvaren anses vara i god tro om, bortsett från om förvärvaren 

gjort en undersökning i ett tidigare led.  

 

Tillämpningen av vindikationsprincipen förespråkas för situationer där det är relativt enkelt att 

undersöka säljarens äganderättsförhållande, genom exempelvis en kontroll i fordonsregistret. 

Däremot sägs det i enlighet med förarbetet, att en privatperson normaltvis inte har någon under-

sökningsplikt vid förvärv i den reguljära handeln, bortsett från när det föreligger särskilda miss-

tankar om säljarens förfoganderätt.97 

 

3.3 Slutsats  
Sammanfattningsvis är distinktionen mellan de omständigheter som kan resultera i ett godtros-

förvärv och de omständigheter som inte kan det, i en del fall svårbegriplig, inte minst pga. att 

det under vissa omständigheter föreligger mycket strikta förutsättningar för att ett godtrosför-

värv ska vara aktuellt, medan det i andra fall inte gör det.  

 

Uppsatsens frågeställningar, ”Under vilka förutsättningar kan man åberopa ett godtrosförvärv? 

Hur ser förhållandet mellan de två sakrättsliga principerna ut?” har behandlats och redovisats 

genomgående i uppsatsen. Ett sammanfattande svar på frågorna är dock ändå nödvändigt.  

 

Det går att åberopa ett godtrosförvärv när de objektiva och subjektiva rekvisiten i 2§ GFL är 

uppfyllda. Utöver de omständigheter som anges i bestämmelsen har det utifrån rättspraxis fram-

kommit att det vid besittningskravet i 2§ 1st GFL är tillräckligt med en medelbar besittning hos 

överlåtaren, samt att det vid godtrosbedömningen i 2§ 2st GFL som huvudregel är förvärvaren 

som har bevisbördan för de omständigheter som tyder på en minsta misstanke om att något inte 

stämmer. Det har även konstaterats att det påtagligen inom svensk gällande rätt uppställs lägre 

aktsamhetskrav på en privatperson till skillnad från en näringsidkare vid ett godtrosförvärv av 

lösöre. GFL ger emellertid ingen definition av vad begreppet god tro avser. Begreppet god tro 

syftar således på att förvärvaren saknar insikt om överlåtarens brist på förfoganderätt samt att 

förvärvaren iakttar en rimlig grad av aktsamhet. När en förvärvare underlåter att fullfölja sin 

undersökningsplikt, dvs. kontrollera de tidigare samt de aktuella äganderättsförhållandena, in-

nehar den ursprunglige ägaren en vindikationsrätt till egendomen. 

                                                           
97Prop.1985/86:123 s.22 
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Trots att vindikationsprincipen trädde i kraft efter den stora lagändringen i GFL år 2003, så 

gäller den principen endast vid godtrosförvärv av stöldgods för tillfället. Det går praktiskt taget 

inte att göra ett godtrosförvärv av stöldgods i dagsläget i enlighet med 3§ GFL. Det föreligger 

dock två särskilda undantag till vindikationsprincipen i lagen som ger förvärvaren en möjlighet 

att under extraordinära förutsättningar få äganderätten till egendomen. Dessa förutsättningar 

anges i 3§ andra meningen GFL (sexmånadersfristen) samt 4§ GFL (tioårsfristen genom hävd). 

Exstinktionsprincipen däremot är den principen som till mestadels kommer till användning idag 

och är att anse som en generell huvudregel trots att detta inte medges i lag.  

 

Avslutningsvis får införandet av vindikationsprincipen som huvudregel vid förvärv av stöld-

gods anses vara ett helt korrekt förfarande eftersom det har lett till en markant minskning av 

b.la. anmälningsbenägenheten samt lagföringsbeslut inom kategorin för tillgreppsbrott. Som 

tidigare påpekats bör dock även andra brottstyper omfattas av vindikationsprincipen, inte minst 

med tanke på den tilltalande effekten. 
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